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BB Centrum

česky

Open House Praha 2021
KDY: sobota–neděle, 7.-8. srpna 2021, 10:00–18:00 hod.
KDE: budovy Filadelfie, Delta, Budova B
Zajímáte se o architekturu a rádi byste se dostali do míst, které nejsou
běžně přístupné? Během letošního, již sedmého ročníku festivalu Open
House bude všem zájemcům o estetično a technično zpřístupněno
80 budov a prostorů po celé Praze. BB Centrum nominovalo také své
zástupce, během víkendu si budete moci prohlédnout interiéry
a terasy budov:
• Filadelfie – panoramatický výhled na Prahu z nejvyšší budovy BB Centra,

OPEN HOUSE
PRAHA 2021
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Želetavská 1525/1, Praha 4
• Delta – nejzelenější budova BB Centra – střešní zahrada se vzrostlými
stromy a keři, Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4
• Budova B – zdařilá revitalizace 20 let staré budovy, výherce soutěže
Zelená střecha roku 2021, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4
Více informací o festivalu a doprovodný program vhodný pro malé i velké
naleznete na openhousepraha.cz. Prohlídky budou probíhat v malých
skupinkách do 10 osob za dodržení platných protiepidemických opatření.

Cultural and sport events

Rezervace není třeba.
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česky

BB Centrum

Kostarika – cesta
středoamerickým
rájem
KDY: středa, 11. srpna 2021, od 17:30 hod.
KDE: vinárna Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Cestovatel a publicista Martin Mykiska nám v dalším cestovatelském
večeru představí zcela čerstvé vyprávění o Kostarice, ze které se nedávno
vrátil. Tato země má co nabídnout především díky svému programu
ochrany přírody. Přes krásné scenérie tropického světa pojedeme až
k vrcholům impozantních sopek, do pralesů národních parků i na idylické
pláže. Prohlédneme si také spoustu zvířat, která fotografům někdy doslova
defilují před objektivy, a seznámíme se s místní kulturou a obyvateli.
Stačí se jen uvelebit ve vinárně Sommellerie a vychutnat si tuto zajímavou
přednášku (a třeba i s drinkem v ruce).

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.
Cultural and sport events
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Letní kino
v BB Centru
KDY: pondělí–čtvrtek, 16. –19. srpna 2021, začátek promítání po
setmění, cca v 21:00 hod.
KDE: Baarův Park, před Křesťanskou školou Elijáš, Baarova 360
Jednou ze zastávek letošního Kinobusu Dopravního podniku hl. m. Prahy je
i BB Centrum. Během čtyř večerů nám budou nabídnuty čtyři české filmy.
Vstup je volný.

LETNÍ KINO
V BB CENTRU
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

• pondělí 16. 8.

3BOBULE

• úterý 17. 8.

BÁBOVKY

• středa 18. 8.

ŠARLATÁN s anglickými titulky

• čtvrtek 19. 8.

MODELÁŘ

Pokud se programu Kinobusu nemůžete v tomto termínu zúčastnit,
nezoufejte! Filmy jsou promítány i v jiných lokacích až do 9. září. Zastávky
a tituly hraných filmů naleznete ZDE.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.
V případě silného deště se promítání nekoná.

Cultural and sport events
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BB Centrum

Taneční na Brumlovce
s venkovní tančírnou
KDY: úterý, 17. srpna 2021, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Srpnové taneční pořádáme netradičně v úterý. Podíváme se do
Ria de Janeira a zatančíme si SAMBU. Čeká nás krátká choreografie,
kterou zvládne skutečně každý!
Lektorkou tanečních je Lenka Nora Návorková, několikanásobná mistryně
ČR v latinskoamerických tancích, vítězka StarDance 2018 a účastnice další
řady této oblíbené televizní soutěže.
Taneční parket na Náměstí Brumlovka bude volně přístupný po skončení
taneční lekce. DJ Honza Mikulecký bude hrát latinskoamerické rytmy
i moderní skladby až do 22:00 hod. O báječné nápoje a míchané drinky se
postará Sommellerie.
Rezervace není třeba. Taneční na Brumlovce se v případě nepřízně počasí
nekoná. Aktuální informace naleznete na FB profilu BB Centra.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.
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TANEČNÍ NA
BRUMLOVCE
S VENKOVNÍ TANČÍRNOU
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT

česky

NA FB PROFILU
BB CENTRA

BB Centrum

Online Webcast:
Hovory z Brumlovky
KDY: středa, 25. srpna 2021, od 18:00 hod.
KDE: na FB profilu BB Centrum
Hovory z Brumlovky je naše vlastní talkshow, do které si každý měsíc
zveme osobnosti, kteří dle nás mají co říct a svůj pracovní či osobní život
mají nějak spojený právě s Brumlovkou.

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY

Tento měsíc: Antonín Panenka
Tondu Panenku asi zdlouhavě představovat nemusíme. Legenda
československého fotbalu, který začínal jako desetiletý žák v zeleném
dresu Bohemians, jehož talent a píle jej vedla stále výše. Věděli jste, že
kromě pokutového kopu je po něm pojmenován i španělský fotbalový
časopis Panenka? Co dělá dnes a jak je spojen právě s Brumlovkou?
To nám prozradí v talkshow Hovory z Brumlovky.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.

Cultural and sport events
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Využijte nabídky sportovních lekcí, které pro vás pořádáme pravidelně
a zcela zdarma.
BĚŽECKÉ LEKCE S PUMOU
KDY: každé úterý od 17:30 hod.
KDE: sraz v 17:20 hod. na recepci budovy Beta, Vyskočilova 1481/4
Běžecké lekce ve dvou skupinách pro začátečníky i již zkušené běžce vedou
lektoři a blogeři z running2.cz Soňa Hrabec Kotulová a Michal Hrabec.
JÓGA PRO SENIORY
KDY: každou středu od 10:30 hod.
KDE: Park Brumlovka, ulice Za Brumlovkou
Cvičení s ohledem na zdravotní omezení věkové skupiny se Šárkou Furda.
Nutná vlastní cvičební podložka.
JÓGA PRO VEŘEJNOST
KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod.

Rezervace není třeba. Lekce jógy se v případě nepřízně počasí nekoná,

PRAVIDELNÉ
SPORTOVNÍ AKTIVITY

lekce běhu probíhá za každého počasí. Aktuální informace naleznete

NA BRUMLOVCE

KDE: Park Brumlovka, ulice Za Brumlovkou
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka.

na FB profilu BB Centra. Lekce budou probíhat v souladu s platnými
vládními opatřeními.
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Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

BB Centrum

BBC Cup 2021
KDY: pátek, 17. září 2021, od 8:00 hod.
KDE: FC Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4
Která firma BB Centra je ta nejsilnější? Z byznysového hlediska to
neumíme posoudit. Považujeme vás všechny za úspěšné a silné
partnery. Na sportovním poli je to ale něco jiného! Vyzvete nás,
Passerinvest Group, a další firemní týmy na jubilejním 20. ročníku turnaje
v malé kopané BBC CUP? Ten proběhne již za pár týdnů, je tedy nejvyšší
čas začít trénovat!
Turnaj je určen pro všechny sportovní nadšence (dámy i pány) z řad našich
nájemců. Hraje se 2x7 minut dle pravidel sálové kopané, v týmu 5+1
se 4 střídajícími.
Uzávěrka přihlášek je 6. září 2021 na emailu:
dagmar.naselova@passerinvest.cz

Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.
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Budova B

FLEKSI: Už máte
vybrané místo pro
váš vánoční večírek?
V listopadu letošního roku bude v Budově B na Brumlovce otevřen
výjimečný projekt FLEKSI, který přináší i nové prostory pro různé typy akcí
jako workshopy, konference, ale i společenské události a večírky v naší
lokalitě.
Pokud byste chtěli vánoční večírek uspořádat v blízkosti vašich kanceláří,
FLEKSI je ideálním řešením. Přímým vstupem z Náměstí Ellen G. Whiteové
se během chvilky přenesete do designového prostoru s kapacitou až
120 hostů. Tým FLEKSI vám dokáže zorganizovat jakoukoliv akci dle
vašich představ včetně cateringu, programu, výzdoby nebo hostesek.
Tak neváhejte a získejte bližší informace o zvýhodněné nabídce pro
společnosti sídlící v BB Centru na info@fleksi.cz.
FLEKSI od listopadu nabídne i flexibilní kanceláře a coworkingové prostory
o celkové ploše 3 000 m2 ve 3 nadzemních podlažích v nově
zrekonstruované

Budově

B.

Investorem

Passerinvest Group.
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projektu
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společnost

Brumlovka

Sportovně-relaxační
víkend s Balance
Clubem Brumlovka
KDY: pátek-neděle, 13. - 15. srpna 2021
KDE: resort Montanie, Desná
Přijměte pozvání na prodloužený víkend v resortu Montanie v Jizerských
horách ve společnosti instruktorů a masérů Balance Clubu Brumlovka
Andrey Kocmanové, Andrey Kopačkové a Paulíny Machálikové.
Prodloužený víkend proběhne od pátku 13. srpna do neděle 15. srpna.
V ceně pobytu 6 990 Kč, 6 490 Kč pro členy Balance Clubu Brumlovka,
je zahrnuto ubytování na 2 noci v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji,
2x snídaně, 2x večeře, neomezený vstup do wellness & spa resortu,
8x lekce (4x jóga a 4x fitness lekce), 1x 30 min. masáž a doprovodný
program. Doprava vlastní.
Rezervace probíhá přímo na recepci hotelu Montanie na telefonu
+ 420 483 360 666.
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Villas

Tchibo slaví 30 let
v České republice
Je to až neuvěřitelné, ale letos je tomu přesně 30 let, co Tchibo se svojí
kávou vstoupilo na tehdejší Československý trh. Následovala dlouhá
a zajímavá cesta, na které se zrodily značkové obchody nabízející každý
týden nový sortiment spotřebního zboží, rozsáhlý e-shop, řada inovací
i netradiční kávové produkty.
Pro všechny své věrné i potenciální zákazníky má Tchibo od srpna do
října nachystaných 3 x 30 dní nejrůznějších výhod, dárků a slev. Přijďte
se podívat do značkových obchodů v DBK či Arkádách Pankrác,
zabrouzdejte v e-shopu.
Více o historii a narozeninových aktivitách Tchibo najdete na
tchibo.cz/30-let-Tchibo.
„Děkujeme za 30 let důvěry a přízně a také za krásných 10 let v kancelářích
v BBC Villas na Brumlovce, které oslavíme v listopadu.“
Eva Kotýnková
manažerka komunikace Tchibo
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Brumlovka

Broker Consulting:
Ušetřete refinancováním
hypotéky peníze, čas
i nervy
Úrokové sazby a také splátky hypotečních úvěrů od letošního roku
opět výrazně rostou. Odborníci předpokládají, že do konce roku 2021
vystoupají průměrné úrokové sazby až na úroveň 3 %. Proto je výhodné
řešit refinancování hypotéky co nejrychleji. Naštěstí si můžete už nyní
v předstihu zajistit stávající nízkou úrokovou sazbu a neřešit, jak vysoké
budou sazby, až vám skončí fixační období.
S refinancováním hypotéky, stejně jako s dalšími finančními a realitními
záležitostmi, vám rádi pomohou odborníci v OK POINTu Brumlovka.
Na čísle 242 486 328 je možné si sjednat individuální schůzku
s některým z tamních odborníků buď online, anebo osobně za dodržení
veškerých hygienických pravidel.
OK POINT je k dispozici během následujících konzultačních hodin:
• pondělí: 8:30 – 18:00 hod.

• úterý, čtvrtek: 9:00 – 17:00 hod.

• středa: 8:30 – 17:00 hod.

• pátek: 9:00 – 15:00 hod.
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Beta

Letní pecky
Costa Coffee
Ať už si půjdete zasportovat, navštívit s ratolestmi fontánu na Náměstí
Brumlovka nebo jen posedět na zahrádce, tak nezapomeňte na vhodné
osvěžení. Letní nabídka v Costa Coffee je opravdu široká a vybere si každý!
Zastánci minimalismu určitě ocení Espresso tonic. Costa Coffee jej nabízí
rovnou ve třech variantách. Zkusili jste již kromě klasiky Ginger Ale nebo
Bitter Rose?
Káva a moučník dohromady – to je Frostino! Spojuje vychlazené espresso,
čerstvé mléko a rozmixovaný led. Nejčastěji se doplňuje kopečkem lehce
oslazené šlehačky, sladkým topingem a příchutí vybrané dobroty, kterou
může být čokoláda a cookies nebo jablko se skořicí. Pokud zrovna nemáte
chuť na kávu, vyzkoušejte mléčnou variantu s ovocnou příchutí borůvky.
Od 2. do 15. srpna budou oblíbené Cappuccino a Iced cappuccino pouze
za 49 Kč. Od 16. do 31. srpna se pak můžete těšit na Caffe latte
a Iced latte za tutéž zvýhodněnou cenu.
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Filadelfie

drogerie dm
více bodů, vyšší sleva
Pro své věrné zákazníky nyní drogerie dm přináší věrnostní systém. Každý
měsíc se můžete těšit na nálož vícenásobných bodů, pro jejichž získání
nemusíte aktivovat žádný eKupon. Stačí si jen ve vaší oblíbené dm prodejně

30x

VÍCE BODŮ

nebo na dm.cz zakoupit produkty vybrané značky, zadat/předložit active
beauty kartu a na vaše konto se automaticky načte vícenásobný počet
bodů.*
Tuto výhodu navíc můžete využívat opakovaně během celého měsíce.
Získané body můžete při příštím nákupu v prodejně dm jednoduše vyměnit
za slevu. Na displeji u pokladny si sami zvolíte, kolik bodů uplatníte a jakou
slevu za ně využijete. Je to jednoduché, že? Tak hurá do toho!
Více informací a aktuální nabídku vícenásobných bodů najdete na
dm.cz/vicebodu. Od 12. srpna změna nabídky vícenásobných bodů, novou
nabídku najdete na dm.cz/vicebodu.
*Nelze kombinovat s produktovými kupony a eKupony.
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